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Th e  Wo r l d  N ew  S t a n d a r d  o f  T E C H N O L O G YThe  Wo r l d  N ew  S t a n d a r d  o f  T E C H N O L O G Y

Trắng Lịch Lãm
Splash White

Bạc Tinh Tế
Titanium Silver
Metalic

Đỏ Đam Mê
Red Spinel Mica

Đen Huyền Ảo
Cosmic Black

Xám Phong Cách
Galena Gray

Công ty TNHH Ôtô Isuzu Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.

Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trong cuốn catalogue này có thể hơi khác so với thực tế.

Động cơ ISUZU 1.9/3.0 Ddi 
với công nghệ mới Blue 
Power có công suất mạnh mẽ, 

tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu 

khí thải CO2

Nút Nhấn Khởi Động
thông minh một chạm 

Hộp số tự động 6 cấp với 02 

chế độ tự động và thể thao giúp xe 

vận hành mượt mà và đạt hiệu quả 

công suất cao

MÀ COLORS SPECIFICATIONS

LS 1.9 MT 4x2THÔNG SỐ KỸ THUẬT LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

NỘI THẤT     

Tay lái
 Loại    yat hnảr iạoht & hnaht mâ nểihk uềiđ míhp pợh hcít ,ad cọb ,uấhc 3  

 Điều chỉnh    Gật gù   

Ốp trang trí đồng hồ táp lô     PVC   

Đồng hồ táp lô     gnỡưd oảb hcịl cắhn gnăn cứhc óc ,nit gnôht ađ ịht nểih hnìh nàM  

Ghế ngồi 

 Hàng ghế thứ 1 Chỉnh tay      gnớưh 6 nệiđ hnỉhc iál iờưgn ếhG 

 Hàng ghế thứ 2    Gập 60:40, có tựa tay ở giữa    

 Chất liệu Nỉ (Cao cấp)    Da (Màu đen)  

Táp pi cửa xe     Ốp PVC ở tay vịn cửa    

Hộc cửa gió 2 bên     Ốp viền trang trí đen bóng   

Táp lô điều khiển công tắc cửa     Viền trang trí đen bóng    

Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm     Ốp PVC    

Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước     XAM-D uzusI ogol iớv gnób neđ írt gnart nềiV / CVP pỐ  

Tay chốt mở cửa trong     Mạ crôm   

TIỆN ÍCH     

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm  -    Có  

Mở cửa thông minh  -    Có  

Khóa cửa từ xa      Có   

Hệ thống điều hòa     Tự động   

Hệ thống giải trí
        DVD CLARION, Màn hình        

Màn hình cảm ứng 8” CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto
          

cảm ứng 6.5”, Bluetooth, USB,
 

Số loa       

Định vị Vietmap
   

06

Cổng USB dành cho sạc nhanh (5V/2.1A)     Có (02)   

Cửa sổ điều chỉnh điện    )iál iờưgn aíhp nêb ở yat tẹk gnốhc gnăn cứhc óc àv gnộđ ựt gnốux nêL( óC                                   

Ổ cắm điện (12V, 120W)     )cớưrt aíhp hcí nệit gnụd tậv gnựđ cộH( óC                   

Thảm lót sàn     Có   

AN TOÀN     

Túi khí  02    06  

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)     Có   

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)     Có   

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)     Có   

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)     Có   

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)     Có   

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)     Có   

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC)     Có   

Hệ thống phanh thông minh (BOS)     Có   

Dây đai an toàn
 Hàng ghế thứ 1    gnỏl iớn gnộđ ựt & mớs iađ gnăc ộb iớv 2 x RLE               

 Hàng ghế thứ 2    ELR x 3   

Khóa cửa tự động theo tốc độ     Có   

Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung     Có   

Khóa cửa trung tâm     Có   

Khóa cửa bảo vệ trẻ em     Có (Cửa sau)   

Thanh gia cường cửa xe     Có (Tất cả các cửa hông)   

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Kích thước tổng thể (D x R x C) mm 5295 x 1860 x 1795

Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) mm

Chiều dài cơ sở mm

Vệt bánh xe trước & sau mm

Khoảng sáng gầm xe mm 235

Bánh kính vòng quay tối thiểu m

Trọng lượng bản thân kg 1820 1840 1870

Trọng lượng toàn bộ kg

Tải trọng cho phép chở kg 555 535 505

Dung tích thùng nhiên liệu Lít

Số chỗ ngồi Người

Kiểu 

Loại

Dung tích xy-lanh cc

Công suất cực đại PS (KW)/rpm

Mô men xoắn cực đại Nm/rpm

Công thức bánh xe 4x4

Máy phát điện

Tiêu chuẩn khí thải

Loại Số sàn 6 cấp Số tự động 6 cấp Số tự động 6 cấp

Hệ thống gài cầu - - Gài cầu điện tử

Trước

Sau

Trước

Sau

Trợ lực lái

Kích thước lốp xe 245/70R16 245/70R16 255/60R18

Mâm xe

Cụm đèn trước

Đèn sương mù

Tay nắm cửa ngoài

Ga lăng

Trang trí cột cửa

Kính chiếu hậu ngoài

Ăng-ten

Tay nắm cửa bửng sau

Bậc lên xuống

Cản sau

Lót sàn thùng xe

225

KÍCH THƯỚC

5295 x 1860 x 1785

1485 x 1530 x 465

3095

1570/1570

4x2 (Cầu sau)

6.3

TRỌNG LƯỢNG

2700

76

05

ĐỘNG CƠ 

RZ4E-TC

4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

1898

150 (110)/3600

350/1800-2600

NGOẠI THẤT

12V-90A

EURO 4

HỘP SỐ

KHUNG XE

Hệ thống treo
Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn

Lá hợp kim bán nguyệt

Hệ thống phanh
Đĩa

Tang trống

Thủy lực

Hợp kim nhôm

Bi-LED Projector (Điều chỉnh độ cao bằng tay) tích hợp đèn chạy ban ngày LED 

Có (Với viền trang trí màu xám)

Mạ crôm

Màu xám đậm

Màu Đen

Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện

Dạng cột

Mạ crôm

Có

Màu Đen

Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Loại

Điều chỉnh

Ốp trang trí đồng hồ táp lô

Đồng hồ táp lô

Hàng ghế thứ 1 Chỉnh tay Ghế người lái chỉnh điện 6 
hướng

Hàng ghế thứ 2

Chất liệu Nỉ (Cao cấp) Da (Màu Đen)

Táp pi cửa xe

Hộc cửa gió 2 bên

Táp lô điều khiển công tắc cửa

Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm

Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước

Tay chốt mở cửa trong

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm - - Có

Mở cửa thông minh - - Có

Khóa cửa từ xa 

Hệ thống điều hòa Chỉnh tay Tự động

Hệ thống giải trí Màn hình cảm ứng 8" 
CLARION, Bluetooth, USB

Số loa

Cổng USB dành cho sạc nhanh (5V/2.1A)

Cửa sổ điều chỉnh điện

Ổ cắm điện (12V, 120W)

Thảm lót sàn

Túi khí 02 06

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) - - Có

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) - - Có

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) - - Có

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) - - Có

Hệ thống phanh thông minh (BOS)

Hàng ghế thứ 1

Hàng ghế thứ 2

Khóa cửa tự động theo tốc độ

Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung

Khóa cửa trung tâm

Khóa cửa bảo vệ trẻ em

Thanh gia cường cửa xe

Có

Có

Có

Có (Cửa sau)

Có (Tất cả các cửa hông)

Có

Có

Có

Dây đai an toàn
ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng

ELR x 3

Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái)

Có (Hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước)

Có

AN TOÀN

Có

TIỆN ÍCH

Có

DVD CLARION, Màn hình cảm ứng 6.5", Bluetooth, USB, 
Định vị Vietmap

06

Có (02)

Ốp viền trang trí đen bóng

Viền trang trí đen bóng 

Ốp PVC 

Ốp PVC / Viền trang trí đen bóng với logo Isuzu D-MAX

Mạ crôm

NỘI THẤT

Tay lái
3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển âm thanh & thoại rảnh tay

Độ cao và góc nghiêng

PVC

Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng

Ghế ngồi 
Gập 60:40, có tựa tay ở giữa 

Ốp PVC ở tay vịn cửa 



KHÔNG CÓ

CÓ

CÓ

CÓ KHÔNG CÓ

CÓ HSA

KHÔNG CÓ
HSA

KHÔNG CÓ
HDC

CÓ HDC

HSA/ HDC CHỈ HỖ TRỢ VỚI ESC 

• Ðèn pha Bi-LED PROJECTOR
  

• 

• 

•  

Hệ thống treo được thiết kế đặc biệt 
giúp xe cân bằng hoàn hảo.
Kết cấu khung gầm rộng giúp xe 
ổn định trong mọi điều kiện vận hành.

6SRSAIRBAGS

THEATER SYSTEM

giúp giảm thiểu tối đa chấn thương trong trường hợp xảy ra va chạm

Trắng Lịch Lãm
Splash White

Bạc Tinh Tế
Titanium Silver
Metalic

Đỏ Đam Mê
Red Spinel Mica

Đen Huyền Ảo
Cosmic Black

Xám Phong Cách
Galena Gray

Công ty Isuzu Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.

Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trong cuốn catalogue này có thể hơi khác so với thực tế.

Động cơ ISUZU 1.9/3.0 Ddi 
với công nghệ mới Blue 
Power có công suất mạnh mẽ, 

tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu 

khí thải CO2

Nút Nhấn Khởi Động
thông minh một chạm 

Hộp số tự động 6 cấp với 02 

chế độ tự động và thể thao giúp xe 

vận hành mượt mà và đạt hiệu quả 

công suất cao

MÀ COLORS SPECIFICATIONS

LS 1.9 MT 4x2THÔNG SỐ KỸ THUẬT LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

KÍCH THƯỚC     

Kích thước tổng thể (D x R x C) mm 5295 x 1860 x 1785    5295 x 1860 x 1795  

Chiều dài cơ sở mm    3095   

Vệt bánh xe trước & sau mm    1570/1570   

Khoảng sáng gầm xe mm 225    235  

Bánh kính vòng quay tối thiểu m    6.3   

TRỌNG LƯỢNG     

Trọng lượng bản thân kg 1820  1870  1940  2010

Trọng lượng toàn bộ kg  2700    2800 

Dung tích thùng nhiên liệu Lít    76   

Số chỗ ngồi Người    05   

ĐỘNG CƠ      

Kiểu     RZ4E    4JJ1-HI 

Loại

                                        

4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, phun nhiên liệu trực tiếp 

  4 xy lanh thẳng hàng,
                                  

  sử dụng đường dẫn chung, tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp 
     Động cơ dầu 3.0L, phun nhiên liệu 

           trực tiếp sử dụng đường dẫn chung,  

       
   tăng áp biến thiên VGS, làm mát khí nạp 

Dung tích xy-lanh cc   1898    2999

Công suất cực đại PS (KW)/rpm   150 (110)/3600    177 (130)/3600

Mô men xoắn cực đại Nm/rpm   350/1800-2600    380/1800-2800

Công thức bánh xe   4x2 (Cầu sau)    4x4 

Máy phát điện     12V-120A   

Tiêu chuẩn khí thải     EURO 4   

HỘP SỐ     

Loại  Số sàn 6 cấp  Số tự động 6 cấp  Số sàn 6 cấp  Số tự động 6 cấp

Hệ thống gài cầu  -  -   Gài cầu điện tử 

KHUNG XE     

Hệ thống treo
 Trước                Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn   

 Sau    Lá hợp kim bán nguyệt   

Hệ thống phanh
 Trước    Đĩa   

 Sau    Tang trống   

Trợ lực lái     Thủy lực   

Kích thước lốp xe  245/70R16    255/60R18  

Mâm xe     Hợp kim nhôm   

NGOẠI THẤT     

Cụm đèn trước            Bi-LED Projector với đèn chạy ban ngày LED (Điều chỉnh độ cao bằng tay)   

Đèn sương mù                                                Có (Với viền trang trí màu xám)   

Tay nắm cửa ngoài     Mạ crôm   

Ga lăng     Màu xám đậm   

Thanh trang trí thể thao mui xe     -   

Trang trí cột cửa     Màu đen   

Kính chiếu hậu ngoài         Mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh và gập điện   

Ăng-ten     Dạng cột   

Tay nắm cửa bửng sau     Mạ crôm   

Bậc lên xuống     Có   

Cản sau     Mạ crôm   

Lót sàn thùng xe     Có   

LS 1.9 MT 4x2THÔNG SỐ KỸ THUẬT LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

NỘI THẤT     

Tay lái
 Loại   3 chấu, bọc da, tích hợp phím điều khiển âm thanh & thoại rảnh tay   

 Điều chỉnh    Gật gù   

Ốp trang trí đồng hồ táp lô     PVC   

Đồng hồ táp lô    Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng   

Ghế ngồi 

 Hàng ghế thứ 1 Chỉnh tay     Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng  

 Hàng ghế thứ 2    Gập 60:40, có tựa tay ở giữa    

 Chất liệu Nỉ (Cao cấp)    Da (Màu đen)  

Táp pi cửa xe     Ốp PVC ở tay vịn cửa    

Hộc cửa gió 2 bên     Ốp viền trang trí đen bóng   

Táp lô điều khiển công tắc cửa     Viền trang trí đen bóng    

Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm     Ốp PVC    

Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước    Ốp PVC / Viền trang trí đen bóng với logo Isuzu D-MAX   

Tay chốt mở cửa trong     Mạ crôm   

TIỆN ÍCH     

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm  -    Có  

Mở cửa thông minh  -    Có  

Khóa cửa từ xa      Có   

Hệ thống điều hòa     Tự động   

Hệ thống giải trí
        DVD CLARION, Màn hình        

Màn hình cảm ứng 8” CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto
          

cảm ứng 6.5”, Bluetooth, USB,
 

Số loa       

Định vị Vietmap
   

06

Cổng USB dành cho sạc nhanh (5V/2.1A)     Có (02)   

Cửa sổ điều chỉnh điện                                    Có (Lên xuống tự động và có chức năng chống kẹt tay ở bên phía người lái)   

Ổ cắm điện (12V, 120W)                     Có (Hộc đựng vật dụng tiện ích phía trước)   

Thảm lót sàn     Có   

AN TOÀN     

Túi khí  02    06  

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)     Có   

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)     Có   

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA)     Có   

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)     Có   

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)     Có   

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)     Có   

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC)     Có   

Hệ thống phanh thông minh (BOS)     Có   

Dây đai an toàn
 Hàng ghế thứ 1                ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng   

 Hàng ghế thứ 2    ELR x 3   

Khóa cửa tự động theo tốc độ     Có   

Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung     Có   

Khóa cửa trung tâm     Có   

Khóa cửa bảo vệ trẻ em     Có (Cửa sau)   

Thanh gia cường cửa xe     Có (Tất cả các cửa hông)   


